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Wójt Gminy 
Gierałtowice

Joachim Bargiel

    Drodzy Mieszkańcy Gminy Gierał-
towice, szanowni czytelnicy „Wieści”, 
życzymy, aby zbliżające się Boże Naro-
dzenie było dla Was czasem radości, 
spędzonym w gronie rodziny i przyja-
ciół.
 

    Oby miłość, wiara, nadzieja i cie-
pło wigilijnego spotkania przenikały 
każdy dzień 2015 roku.
 

    Życzymy również, by nowy rok 
darzył Was szczęściem i pomy-
ślnością we wszystkich poczyna-
niach - osobistych i zawodo-
wych.

Joachim Bargiel
ponownie wójtem gminy 

65,10% poparcia

    Blisko połowa uprawnionych do gło-
sowania wzięła udział w II turze wybo-
rów Wójta Gminy Gierałtowice. 30 listo-
pada do lokali wyborczych poszło 4501 
mieszkańców naszej gminy - większość 
z nich poparła kandydaturę Joachima 
Bargiela, który otrzymał 2930 głosów,

co dało mu 65,10% poparcia. Tym sa-
mym Joachim Bargiel został wójtem 
gminy na kolejną już, IV z rzędu, kaden-
cję. Na jego kontrkandydata - Marka 
Błaszczyka - oddano 1571 głosów, co 
stanowi 34,90% poparcia.  

Szczegóły na str. 2

Adrian Materna
Mistrzem POLSKI!!!

BOKS 

Szczegóły na str. 7
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Druk: CUD-DRUK 

Potrzebna pomoc! 

   W nocy z 14 na 15 listopada spalił się dom 
Haliny i Jacka Czechów - małżeństwa, które 
zorganizowało w Gierałtowicach wiele wspa-
niałych zawodów wspinaczkowych.

  

   Klub Skialpinistyczny KANDAHAR, które-
go Halina i Jacek Czechowie są czynnymi 
członkami, uruchomił konto klubowe, na które 
można wpłacać pieniądze, by wesprzeć pogo-
rzelców, którzy stracili dom i potrzebują pomo-
cy. - Cała kwota zostanie przekazana rodzinie 
Czechów - informują organizatorzy tej akcji. 

    Wpłatę (nawet najdrobniejszej kwoty) prosi-
my dokonywać na konto klubowe: Klub Skial-
pinistyczny KANDAHAR, ul. Wojewódzka 
30/15, 40-026 Katowice. Numer konta: 
VOLKSWAGEN BANK POLSKA S.A., 
70 2130 0004 2001 0344 8024 0001 
z dopiskiem: „Dla Haliny i Jacka Czechów”.
 

. 

Dla Haliny i Jacka Czechów
oraz ich dzieci

/Źródło: KANDAHAR, Serwis Inf. Powiatu Gliwickiego/

Zaginął 
Mateusz Papkala

    Zabrzańska poli-
cja poszukuje zagi-
nionego Mateusza 
Papkalę.
    Jest on znanym 
działaczem samo-
rządowym i społe-
cznym, związanym 
m.in. z gminą Gie-
rałtowice. 
    Jak podaje policja, 
z relacji rodziny wy-
nika, że Mateusz Papkala wyszedł wieczorem, 
16 października br., ze swojego mieszkania 
w Zabrzu, informując, że udaje się do War-
szawy. Podróż planował odbyć pociągiem - na 
dworzec kolejowy podwiózł go znajomy i tam 
się rozstali. Od tego czasu nikomu nie udało się 
skontaktować z zaginionym. Do chwili obecnej 
poszukiwania nie przyniosły rezultatu.

    Policja podaje rysopis zaginionego: 178 cm 
wzrostu, szczupła budowa ciała, waga około 
75 kilogramów, włosy ciemne, krótkie, z łysiną 
czołową, oczy piwne.

    Osoby znające miejsce pobytu zaginionego 
lub posiadające wiedzę na temat okoliczności 
jego zaginięcia, proszone są o kontakt z zespo-
łem ds. poszukiwań Wydziału Kryminalnego 
zabrzańskiej policji pod numerami: 32 277 92 
80, 32 277 92 00 lub z najbliższą jednostką 
policji. Można także przekazywać informacje 
na numery alarmowe 997 i 112.

Józef Buchczyk - przewodniczącym
Rady Gminy Gierałtowice

    Przewodniczącym Rady Gminy w kadencji 
2014-2018 został Józef Buchczyk. Jego wyboru 
dokonali radni, w głosowaniu tajnym, w trakcie 
I posiedzenia nowej Rady, które odbyło się 
1 grudnia br., w sali sesyjnej Urzędu Gminy 
w Gierałtowicach. 
 

    Józef Buchczyk był jedynym kandydatem 
zgłoszonym na to stanowisko. Do jego kandy-
datury żaden z radnych nie wniósł zastrzeżeń - 
Rada wybrała go jednogłośnie.
    Nowo wybrany przewodniczący, dziękując 
Radzie za pełne poparcie, powiedział m.in.: Zda-
ję sobie sprawę z odpowiedzialności, jaką biorę 
na siebie i oświadczam, że będę radnym całej 
gminy. Liczę przy tym na współpracę całej Rady, 
sołtysów z wszystkich miejscowości oraz Urzędu 
Gminy.

    Wybór przewodniczącego nie był jedynym 
istotnym punktem sesji, którą otworzyła i do mo-
mentu zaprzysiężenia nowego przewodniczą-
cego prowadziła radna Janina Cicha-Rożek. 
W pierwszej części sesji radni odebrali zaświad-
czenia o wyborze na radnego - wręczył im je, 
wraz z osobistymi gratulacjami, przewodniczący 
Gminnej Komisji Wyborczej Marian Michałek.

    Kolejnym, a zarazem bardzo uroczystym pun-
ktem sesji było ślubowanie, które radni złożyli 

w obecności Sztandaru Gminy. Należy podkre-
ślić, że wszyscy do tekstu składanego przez 
siebie ślubowania dodali własne słowa - Tak mi 
dopomóż Bóg.

Inauguracyjna, I sesja Rady Gminy Gierałtowice kadencji lat 2014-2018

Prowadząca pierwszą część sesji radna Janina Cicha-Rożek,
zakłada Józefowi Buchczykowi łańcuch przewodniczącego RG
 - symbol władzy uchwałodawczej.

Wokół wyborów

 II sesja Rady Gminy Gierałtowice 

Ślubowanie Wójta Gminy

    II sesja Rady odbyła się 5 grudnia br. 
w sali sesyjnej gierałtowickiego magi-
stratu. Zwołano ją postanowieniem 
Komisarza Wyborczego w Katowi-
cach, w celu złożenia ślubowania przez 
Wójta Gminy Gierałtowice.
  

    W trakcie sesji Joachim Bargiel 
odebrał zaświadczenie o wyborze na 
wójta z rąk przewodniczącego Gminnej 
Komisji Wyborczej, Mariana Michał-
ka, a następnie złożył ślubowanie w obe-
cności Sztandaru Gminy. Podobnie jak 
radni, zakończył je słowami: Tak mi do-
pomóż Bóg.
 

    Wybrany na IV już z rzędu kadencję wójt Bar-
giel, zwracając się do Rady i gości sesji, powie-
dział m.in. - Cieszę się, że kolejny raz otrzymałem 
tak duże poparcie społeczne. Zobowiązuje mnie 
to do bycia wójtem wszystkich mieszkańców 
i kontynuacji rozwoju gminy, tak, aby zgodnie 
z moim programem wyborczym, zapewnić jej 
spokojną przyszłość.

    Jednym z punktów spotkania było wręczenie 
radnym „Odznaki radnego” - ceremonii tej do-

    

konał przewodniczący Gminnej Komisji Wybor-
czej. Dalsza część sesji, prowadzonej przez prze-
wodniczącego Józefa Buchczyka, stała pod zna-
kiem wyborów wewnątrz Rady. Wybrano wice-
przewodniczącego RG - funkcję tą jednogłośnie 
powierzono Arturowi Tomiczkowi. Radni do-
konali również wyboru przewodniczących po-
szczególnych komisji stałych Rady Gminy - 
nazwiska przewodniczących i składy komisji pu-
blikujemy w tabeli zamieszczonej na str. obok. 

Od lewej: Marian Michałek, Józef Buchczyk i Joachim Bargiel
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    Mandat radnego 
otrzymał również 
w poprzedniej ka-
dencji. 

   Jest absolwentem 
Wydziału Górnictwa 
i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 
Na uczelni tej ukończył także studia pody-
plomowe z zakresu BHP na Wydziale Orga-
nizacji i Zarządzania.
 

    Przepracował 30 lat w górnictwie. Od ubie-
głego roku na emeryturze, co nie jest bez zna-
czenia w kontekście jego dyspozycyjności 
w pracach Rady Gminy. 
 

    Aktywnie udziela się w organizacjach oraz 
stowarzyszeniach prowadzących działalność na 
rzecz osób niepełnosprawnych.

Wójt Gminy 
Gierałtowice

    Dr inż. elektryk - 
absolwent i praco-
wnik naukowy Po-
litechniki Śląskiej 
w Gliwicach.
 

    Wójtem gminy Gierałtowice jest od 14 lat, 
co stawia go w gronie najdłużej urzędujących 
wójtów w regionie. Stanowisko to objął 16 pa-
ździernika 2000 r., decyzją Rady Gminy Gierał-
towice. Wygrał wybory samorządowe w roku 
2002. W kolejnych głosowało na niego 88,71 % 
wyborców. W wyborach z 2010 r. otrzymał 
56,83% poparcia, w obecnych (II tura) 65,10% 
poparcia.
    Joachim Bargiel ma również doświadczenie 
w pracy w Radzie Gminy Gierałtowice, gdzie od 
roku 1998 do czasu objęcia urzędu wójta pełnił 
funkcję przewodniczącego RG.

II tura - głosowanie na Wójta Gminy Gierałtowice 
- rozkład głosów w poszczególnych obwodach, sołectwach i gminie

Źródło: materiały GKW - opr. J. M.

Źródło: materiały RG - opr. J. M.

Gierałtowice Przyszowice

Razem
Gierałtowice

Razem
Przyszowice

Paniówki  Chudów

%Numer obwodu głosowania

Uprawnionych do głosowania

Frekwencja wyborcza

Joachim Bargiel

Marek Błaszczyk

nr 1 nr 2 nr 3 nr 4 nr 5 nr 6

1 959

47,98%

806

129

1 182

49,83%

489

97

1 635

 53,88%

363

509

1 050

50,00%

199

315

2 086

49,76%

657

372

1 225

46,29%

416

149

65,10%

34,90%

Razem
w gminie

3 141

48,68%

1 295

226

2 685

52,36%

562

824

9 137

49,69%

2 930

1 571

4 501

Włodarze gminy Gierałtowice 
w kadencji 2014-2018

Komisja
Rewizyjna

Komisja
Budżetu
i Planowania

Kom. Rolnictwa, 
Ochrony Środo-
wiska i Zagospod.
Przestrzennego

Komisja
Górnictwa

Komisja Kultury,
Oświaty 
i Zdrowia

Kom. Samorządu,
Przestrzegania 
Prawa i Utrzyma-
nia Porządku

  1. Mirosława Bałuszyńska

  2. Marek Błaszczyk

  3. Józef Buchczyk

  4. Janina Cicha-Rożek

  5. Piotr Drażyk

  6. Daniel Gajda

  7. Paweł Hirsz

  8. Tatiana Kowalska

  9. Grażyna Malec

10. Maria Mąka

11. Piotr Promny

12. Erwin Smolnik

13. Zygmunt Strzoda

14. Paweł Szary

15. Artur Tomiczek

Liczba członków komisji 8 13 13 10 10 9

- przewodniczący komisji RG - członek komisji RG

Komisje stałe Rady Gminy Gierałtowice 
Przewodniczących komisji
wybrano 5 grudnia br.
w trakcie posiedzenia
II sesji Rady Gminy

Joachim 
Bargiel

Przewodniczący 
Rady Gminy 

Józef 
Buchczyk

Zmiany w powiecie
   Członkowie Komitetu Wyborczego Zgoda 
i Przyszłość zdobyli w wyborach samorządo-
wych do Rady Powiatu największą ilość man-
datów i to za ich sprawą w Zarządzie i w Pre-
zydium Rady Powiatu Gliwickiego nastąpiły 
zmiany personalne. 
    Dotychczasowego starostę gliwickiego, Mi-
chała Nieszporka, zastąpił na tym stanowisku 
Waldemar Dombek - wicestarosta w poprze-

dniej kadencji i jednocześnie prezes Stowarzy-
szenia Zgoda i Przyszłość.

    Wicestarostą została Ewa Jurczyga, a trzyo-
sobowy Zarząd uzupełnił Adam Wojtowicz. 
Oboje reprezentują Komitet Wyborczy Zgoda 
i Przyszłość. Kolejny reprezentant tego komitetu 
- Andrzej Kurek - wybrany został na stanowisko 
przewodniczącego Rady Powiatu Gliwickiego.

    Mieszkańcy, a nastę-
pnie radni gminy Pil-
chowice, obdarzyli du-
żym zaufaniem Agatę 
Mosiądz-Kramorz ,  
która została wybrana 
na przewodniczącą 
tamtejszej Rady Gminy 
w kadencji 2014-2018. 
    

   Fakt jej wyboru jest 
dla mieszkańców na-
szej gminy o tyle ciekawy, że Agata Mosiądz-
Kramorz swoje życie zawodowe związała 
z Urzędem Gminy w Gierałtowicach, gdzie 
obecnie pełni funkcję kierowniczki Referatu 
Audytu i Kontroli Wewnętrznej. W trakcie 
minionych wyborów była również urzędnikiem 
wyborczym gminy Gierałtowice.

Agata Mosiądz-Kramorz
przewodniczącą RG Pilchowice

    21 listopada br. na zamku 
Topacz pod Wrocławiem 
odbyła się uroczysta gala 
kończąca trzecią edycję 
ogólnopolskiego plebiscytu 
TAURON Rakiety Biznesu, 
organizowanego przez TA-
URON Polska Energia S.A., 
pod patronatem „Forbesa” 
i „Newsweeka”. 

    Celem plebiscytu jest wy-
różnienie najbardziej efekty-
wnie działających firm, 
instytucji i samorządów 
w czterech kategoriach: 
„Biznes w Służbie Spo-
łecznej”, „Eko Trendy”, 
„Człowiek z Energią” 
i „Partnerstwo w Bizne-
sie”. W tej ostatniej kate-
gorii, główną nagrodę - Rakietę Biznesu, 
otrzymała Gmina Gierałtowice. Przyznając ją, 
kapituła plebiscytu uzasadniła swoją decyzję 
m.in. bardzo dobrą współpracą gminy Gie-
rałtowice z TAURONEM oraz jej zaangażo-
wanie w budowę mini-centrów energety-
cznych, mających docelowo zastąpić funkcjo-
nujące obecnie kotłownie. 
    Nagrodę - statuetkę symbolizującą Rakietę 
Biznesu, odebrał obecny na gali wójt gminy 
Joachim Bargiel.

    Należy podkreślić starania organizatorów 
o odpowiednią oprawę i prestiż plebiscytu. 
Przysporzyli go obecni na gali przedstawiciele 
ze świata polityki, sportu, biznesu i mediów, 
m.in.: wiceminister gospodarki Ilona Antoni-
szyn-Klik, wicewojewoda dolnośląski Ewa 
Mańkowska, oraz czołowy polski debel 
tenisowy - Mariusz Fyrstenberg i Marcin 
Matkowski. 
Galę poprowadzili znani prezenterzy 
telewizyjni: Agnieszka Cegielska i Marcin 
Prokop.

JM

Rakieta Biznesu
dla Gminy Gierałtowice

JM
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Przeglądy Rejestracyjne 
do  3,5 tony

    Salon „Łazienki z Pomysłem” w Przyszo-
wicach funkcjonuje od 2012 r. i jest jednym 
z największych w sieci tych salonów. Zapewnia 
klientom profesjonalną i kompleksową sprzedaż 
wyposażenia łazienek, oferuje fachowe doradz-
two, pomoc w doborze produktów i projekto-
waniu, dostawę pod wskazany adres oraz pomoc 
fachowców w zakresie montażu.

    Dzięki współpracującym z salonem archite-
ktom i instalatorom, salon pomaga swoim klien-
tom stworzyć łazienkę zgodnie z ich życzeniem 
i wyobrażeniem. Dla każdego pomieszczenia, 
gustu i budżetu klienci znajdą w salonie odpo-
wiedni produkt dla siebie.

    Salon łazienek to także możliwość bieżącego 
śledzenia najnowszych trendów we wzornictwie 
i rozwiązaniach technologicznych urządzeń sani-
tarnych. Można w nim zobaczyć najnowsze 
deski myjące AquaClean firmy Gebert.

    Czym są produkty Gebert AquaClean? To to-
alety myjące wodą. Strumień ciepłej wody 
obmywa ciało delikatnie i dokładniej niż przy 
użyciu jakiejkolwiek innej metody. Pozostawia 
uczucie całkowitej czystości i świeżości. Toaleta 
z funkcją podmywania zapewnia wyjątkowy 
komfort i idealną higienę.

    Salon Łazienek w Przyszowicach oferuje 
produkty AquaClean Gebert dopasowane do 
każdych preferencji i do każdej toalety od stylo- 

wo zaprojektowanych kompletnych to-
alet myjących po deski myjące, które 
łatwo można zainstalować na istnie-
jących miskach. Poza przyjemnym na-
tryskiem dostępny jest również szereg 
dodatkowych funkcji zwiększających 
poczucie komfortu, w zależności od 
modelu.

    Szczerze polecamy toaletę myjącą 
Geberit AquaClean Sela, która jest 
wyjątkowa właśnie dlatego, że wy-
gląda zupełnie zwyczajnie. Wszy-
stkie jej części są perfekcyjnie pro-
porcjonalne, a wzornictwo tak 
proste i tak eleganckie, że ponad-
czasowe, a wszystko co nieelegan-
ckie jest schowane i nie widoczne dla oka 
użytkownika. To co wyróżnia nowy produkt to 
także prostota w instalacji, użytkowaniu 
i codziennej obsłudze.

    Jesteście zainteresowani deską myjącą? Przyj-
dźcie do salonu i odkryjcie swój ulubiony model!
 

    Dla pierwszych 10 osób, które pojawią się 
w Salonie Łazienek w Przyszowicach i zechcą 
wypróbować deskę AquaClean, przygotowa-
liśmy upominki. Dla pierwszej osoby, która 
zdecyduje się na zakup - niespodzianka!

Salon - Łazienki z Pomysłem 
w Przyszowicach

Salon -  
Przyszowice, 

 

Łazienki z Pomysłem
ul. Graniczna 82, 

tel. 32 731 41 41/45

Upominki dla klientów

/Oprac. Anna Rubik/
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    Kolejne Diamentowe i Złote Pary z naszej gminy obchodzą w tym roku wspaniałe jubileusze 
swoich związków. Na uroczystość zorganizowaną z tej okazji przez Urząd Stanu Cywilnego 
zaproszono małżonków z sześćdziesięcio i pięćdziesięcioletnim stażem. 

    Spotkanie z jubilatami od-
było się 26 listopada w gie-
rałtowickiej restauracji Szma-
ragdowa. Zaproszono na nie 
pięć par małżeńskich, które na 
ślubnym kobiercu stanęły 
w roku 1954, a w bieżącym 
obchodzą Diamentowe Gody 
- są to Państwo: Dorota i Her-
bert Bryłkowie, Anna i Ed-
ward Bończykowie oraz 
Małgorzata i Stefan Kowo-
likowie z Gierałtowic, a także 
Zofia i Bolesław Mijaczowie 
z Paniówek oraz Helena i Sta-
nisław Kostkowie z Chu-
dowa.

    Wspólnie z nimi Złote 
Gody świętowało czternaście 
małżeństw - Państwo: Dorota 
i Eugeniusz Słaboniowie 
oraz Anna i Henryk Pindu-
rowie z Chudowa. Z Gierał-
towic przybyli Państwo: Ire-
na i Fryderyk Szwamber-
gerowie, Stefania i Włady-
sław Pindurowie oraz Janina 
i Gerard Kokoszkowie. Z Paniówek: Cecylia 
i Stanisław Matulowie, Małgorzata i Marcin 
Nieradzikowie oraz z Przyszowic, Państwo: 
Edyta i Paweł Pawlasowie, Małgorzata i Er-
nest Poloczkowie, Teresa i Eryk Gornikowie, 
Stefania i Maksymilian Bujoczkowie, Urszula 
i Henryk Prockowie, Halina i Henryk Saba-
szowie. Państwa Krystynę i Henryka Ładana-
jów z Chudowa, wójt Joachim Bargiel oraz 
kierownik USC Mirosław Marcol odwiedzili 
w ich rodzinnym domu.

    W trakcie uroczystości Złote Pary odznaczone 
zostały medalami za długoletnie pożycie mał-

żeńskie (50 lat związku), nadanymi przez pre-
zydenta RP. W imieniu głowy państwa, wraz 
z osobistymi gratulacjami, wręczył je wójt gmi-
ny Joachim Bargiel - był to główny punkt uro-
czystego spotkania, na pozostałe złożyły się 
m.in. wzruszający program artystyczny w wy-
konaniu przedszkolaków z ZSP w Gierałtowi-
cach, za który maluchy oraz ich opiekunki 
otrzymały gorące brawa. Były kwiaty i życzenia 
składane przez przedstawicieli macierzystych 
zakładów pracy jubilatów, m.in. górniczych 
i oświaty, a także „kosze obfitości” - prezent od 
gminy.

    Słów wyrażających szacunek i uznanie nie 
szczędził małżonkom gospodarz gminy, wójt 
Bargiel, który powiedział m.in. - Wasze wielo-
letnie związki są świadectwem wzajemnej, doj-
rzałej miłości, są również przykładem dla 
młodego pokolenia jak budować i pielęgnować 
trwałe więzy rodzinne. - podkreślił. 
    Część oficjalną zakończyło pozowanie do 
pamiątkowych fotografii. Druga odsłona spo-
tkania odbyła się przy poczęstunku, w trakcie 
którego za zdrowie jubilatów odśpiewano 
gromkie „Sto lat”.

Złote i Diamentowe Pary

/JM/

Srebrny Jubileusz 
Koła Związku Górnośląskiego w Gierałtowicach
    22 listopada w sali sesyjnej UG w Gierałto-
wicach odbyło się uroczyste spotkanie zorga-
nizowane z okazji 25-lecia działalności Koła 
Związku Górnośląskiego w Gierałtowicach.    

    Spotkanie poprowadziła prezes Koła, Janina 
Cicha-Rożek i to na jej ręce składano wyrazy 
uznania za działalność i osiągnięcia. Wśród win-
szujących byli m.in.: prezes Związku Górnoślą-
skiego Marek Sobczyk, przedstawiciele kół tere-
nowych z Turzy Śląskiej i Zabrza, proboszcz Gie-
rałtowic, ks. Marek Sówka, wójt gminy Joa-
chim Bargiel, sołtys Gerda Czapelka, dyrektor 
ZSP w Gierałtowicach Urszula Cieślik, dyrektor 
GOK Beata Nitsze, przedstawiciele Towarzy-
stwa Miłośników Przyszowic oraz licznych orga-
nizacji z Gierałtowic. 

    Z kolei prezes Cicha-Rożek wręczyła listy gra-
tulacyjne osobom szczególnie zasłużonym,

otrzymali je: Urszula Kaczmarczyk za 18 lat 
prezesowania oraz nestorki Koła, panie Lidia 
Kocjan i Regina Rożek. Wójt Joachim Bargiel 
otrzymał podziękowania za tworzenie klimatu

sprzyjającego działalności społecznej. Wręczone 
zostały także nagrody dla laureatów konkursu 
fotograficznego pt. „Co warto pokazać odwie-
dzającym Gierałtowice i okolice”. W programie 
spotkania znalazło się również miejsce na wykład 
dr Barbary Pytlos z Uniwersytetu Śląskiego, 
pt. „Rota - Maria Konopnicka”.

    Prezes Janina Cicha-Rożek zapewniła zebra-
nych, że w czasie minionych 25 lat Koło starało 
się działać zgodnie z deklaracją Związku Górno-
śląskiego, m.in. Bronić wartości kulturowych 
i cywilizacyjnych Górnego Śląska powstałych na 
gruncie chrześcijańskim.

    Szczegółowe informacje dotyczące historii 
i działalności Koła opublikowane zostały w pe-
riodyku „GIERAŁT” pod redakcją Janiny 
Cichej-Rożek, w wydaniu jubileuszowym - sre-
brnym. Warto w tym miejscu 

„Przyjdą po nas inni ludzie 
Nieświadomi naszych win 
I rozejrzą się ciekawie 
Cośmy zostawili im”. 

/Słowa pieśni kościelnej/

Prezesi: ZG Marek Sobczyk i Koła Gierałtowice Janina Cicha-Rożek

Dokończenie - str. 6
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    Wójt Gminy Gierałtowice informuje, iż wywóz 
zmieszanych odpadów komunalnych z ul.: Kacz-
marskiego, Kolejowej, Księdza Roboty, Leśnej 
oraz Wodnej w Gierałtowicach, przypadający we-
dług harmonogramu na 27.12.2014 r. (sobota), 
odbędzie się w dniu 23.12.2014 r. (wtorek). 
Jednocześnie przypominamy, iż wywóz zmie-
szanych odpadów komunalnych z ulic: Ogrodowej, 
Powstańców Śl. i Sienkiewicza w Gierałtowicach 
odbędzie się w dniu 20.12.2014 r.

Komunikat

Srebrny Jubileusz Koła Związku Górnośląskiego w Gierałtowicach - dokończenie
przypomnieć, że dzięki działalności wydawni-
czej, tej zasłużonej dla Gierałtowic organizacji, 
ukazało się kilka ciekawych książek związanych 
tematycznie z miejscem małej ojczyzny, m.in. 
monografia „Dzieje miejscowości i parafii Gie-
rałtowice” w oprac. Kazimierza Stachury, „Ka-
pliczki i krzyże przydrożne w pejzażu Gminy 
Gierałtowice” oraz „Cmentarze i pamięć” w opr. 
Urszuli Kaczmarczyk, a w roku 2010 broszura 
„720-lecie lokacji Gierałtowic”, opracowana na 
podstawie monografii Henryka Polaka - „7 wie-
ków Gierałtowic”.
    Koło organizowało obchody ważnych dla 
miejscowej społeczności rocznic historycznych  -
700-lecia Gierałtowic, wybuchu powstań ślą-
skich, powrotu Śląska do macierzy. Zaanga-
żowane jest w działalność edukacyjną poprzez 

organizowanie prelekcji, pielęgnuje pamięć o hi-
storii miejscowości i wybitnych postaciach z jej 
życia - przyczyniło się do ufundowania tablicy 
upamiętniającej ks. Władysława Robotę, i budo-
wy makiety kościółka pw. św. Katarzyny.
Kreuje życie kulturalne, organizując (od 2003 r.) 
Koncerty Muzyki Organowej. Koło prowadzi 
również działalność turystyczno-krajoznawczą.

    - Te słowa pieśni kościelnej (wybrane także na 
motto spotkania jubileuszowego - red.) Utwier-
dzają nas w przekonaniu, że trzeba i warto pozo-
stawić po sobie ślad. Spuściznę kulturową pozo-

stawioną nam przez naszych przodków mamy 
obowiązek mądrze pielęgnować i pomnażać - 
napisała na łamach „GIERAŁTA” prezes Koła 
Janina Cicha-Rożek.
 

    W skład obecnego Zarządu Koła wchodzą 
również: Janina Kruk - sekretarz, Stanisława 
Jeglorz - skarbnik, Bronisława Nocoń - kroni-
karz, Józef Rożek - członek Zarządu.

    Pierwszy, historyczny Zarząd utworzono 
jesienią 1989 roku. W jego skład weszli: Urszula 
Kaczmarczyk - pełniła funkcję prezesa przez 
18 lat, Janina Cicha-Rożek - sekretarz, Marian 
Groborz - skarbnik i Kazimierz Kaczmarczyk - 
kronikarz.

„Przyjdą po nas inni ludzie 
Nieświadomi naszych win 
I rozejrzą się ciekawie 
Cośmy zostawili im”. 

/Tekst i foto: JM/

Nowoczesna Boczna
Zmodernizowano ulicę Boczną w Chudowie, m.in. za pieniądze 
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 

   27 listopada, na kilka dni przed planowanym te-
rminem, oddano do użytku przebudowaną i grun-
townie zmodernizowaną ulicę Boczną w Chudo-
wie. Jej użytkownicy mogą być zadowoleni, bo 
nowy, ponad 700 m odcinek (od ul. Leśnej do 
Szkolnej) prezentuje się naprawdę dobrze. Je-
zdnię poszerzono do 5,0-5,5 m. Otrzymała ona 
solidną nawierzchnię z kostki betonowej - tzw. 
puzzle. Równocześnie wybudowano kanalizacje 
deszczową z rur PCV 400 mm oraz wymieniono 
linię wodociągową wraz z przyłączami. Na no-
wym odcinku ulicy nie ma już napowietrznych 
linii energetycznych - zastąpiła je sieć skablo-
wana, biegnąca pod powierzchnia gruntu. Dodać 
należy, że PGNiG wykonała w ulicy sieć gazo-
ciągową.

    Wieczorem na Bocznej zwraca uwagę przede 
wszystkim nowoczesne oświetlenie ledowe - da-
jące jasne światło, a przy tym jest wyjątkowo 
oszczędne. - Lampy ledowe mają być już stan-
dardem w naszej gminie przy kolejnych inwesty-
cjach energetycznych - zapewnia wójt Joachim 
Bargiel.

30-lecie Chóru Cecylia z Paniówek

    Na przebudowę ulicy gmina Gierałtowice po-
zyskała 772 tys. zł dofinansowania z Narodo-
wego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 
Wartość zadania realizowanego przez gminę 
wyniosła 1 mln 870 tys. zł. W kosztach party-
cypowała również Kopalnia Budryk, która wya-
sygnowała na przebudowę 661 tys. zł.

Otwarcie ul. Bocznej - wstęgę przecinali m.in.: sołtys Chudowa 
Józef Posiłek, wójt Joachim Bargiel, wicewójt Janusz Korus, 
skarbnik Michał Kafanke, kierowniczka Ref. Inwestycji Janina 
Pohl oraz przedstawiciele KWK Budryk i wykonawcy: TAURON - 
oświetlenie i MARBUD oraz Z.R.B.K.iO. K. Ogrodowski z Rybnika 
- roboty budowlane.

JM

    W bieżącym roku mija 30 lat dzia-
łalności Chóru Cecylia z Paniówek. 
Z tej okazji 22 listopada zorganizo-
wano uroczystość jubileuszową - jej 
program wypełniły: msza św. połączo-
na z koncertem oraz spotkanie w kręgu 
przyjaciół. 

   Mszę w intencji członków chóru, 
również za zmarłych, odprawił pro-
boszcz miejscowej parafii, ks. Józef 
Świerczek. Po nabożeństwie odbył się 
koncert Cecylii pod batutą Androniki 
Krawiec. Wystąpiły również chóry: Bel 
Canto z Chudowa, pod kierownictwem Barbary 
Jałowieckiej-Cempury oraz Skowronek z Gie-
rałtowic pod dyrekcją Beaty Stawowy.

    Druga odsłona jubileuszu odbyła się w murach 
miejscowej szkoły. Były kwiaty i gratulacje skła-
dane na ręce prezes Stefanii Rudnik. Wśród 
winszujących znaleźli się m.in.: wójt gminy Joa-
chim Bargiel, prezes honorowy Okręgu Gli-

wicko -Zabrskiego PZChiO, Władysław Zając, 
dyrektor GOK w Gierałtowicach, Beata Nitsze 
oraz przedstawiciele wszystkich chórów naszej 
gminy. 

    Na uczestników spotkania czekał wspaniały 
tort jubileuszowy ufundowany przez cukiernię 
Gatner w Paniówkach. Słodką oprawę jubi-
leuszu zapewniła również cukiernia Mryka.  

Paniówki

Koncert Jubileuszowy Cecylii - na pierwszym planie dyrygent Andronika 
Krawiec

Prezes Stefania Rudnik w towarzystwie prezesa Zająca (z lewej)
i wójta Bargiela.

Z kart historii
    Chór pod nazwą Cecylia istniał w Paniówkach 
już po wojnie, jednak zaprzestał swojej dzia-
łalności. W roku 1984 powstał nowy chór żeński 
pod nazwą Bałamutki, prowadzony przy Kole 
Gospodyń Wiejskich przez Irenę Długaj. Z ini-
cjatywy dyrygentki Androniki Krawiec, chór 
przekształcił się w zespół mieszany i 13.11.1989 r.  
na pamiątkę swojego poprzednika, przyjął nazwę 
Cecylia. Od roku 1991 jest członkiem Okręgu 
Gliwicko-Zabrskiego PZChiO.
Dyrygentem chóru jest Andronika Krawiec, a pre-
zesuje mu Stefania Rudnik.
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informator
WÓJT GMINY
Joachim BARGIEL, tel. 032 30 11 301;
e-mail: wojt@gieraltowice.pl
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY
Janusz KORUS tel. 032 30 11 301;
e-mail: zastepcawojta@gieraltowice.pl
SKARBNIK GMINY
Michał KAFANKE, tel. 032 30 11 320;
e-mail: skarbnik@gieraltowice.pl

REFERATY URZĘDU GMINY

BIURO RADY GMINY
Inspektor - Stefania SWOBODA
tel. 032 30 11 305;
e-mail: rg@gierałtowice.pl
Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
Kierownik - Piotr Szołtysek
tel. 032 30 11 313;
e-mail: pszoltysek@gieraltowice.pl 
Biuro Promocji
tel. 032 30 11 382
e-mail: anowak@gieraltowice.pl
Referat Kadr i Płac
Kierownik - Katarzyna Rupprich
tel. 032 30 11 311 
Referat Planowania i Finansów
Zastępca Skarbnika Gminy
Izabela Groborz; tel. 032 30 11 321;
e-mail: ksiegowosc@gieraltowice.pl
Referat Podatków i Opłat
Kierownik - Katarzyna Krząkała
tel. 032 30 11 322
Referat Audytu i Kontroli Wewnętrznej
Kierownik - Agata Mosiądz-Kramorz
tel. 032 30 11 332
Referat Gospodarki Komunalnej
Kierownik - Józef DŁUGAJ
tel. 032 30 11 360
e-mail: gospodarka@gieraltowice.pl
Referat Inwestycji i Szkód Górniczych
Kierownik - Janina Pohl
tel. 032 30 11 340;
drogi: 346, 344, 347;
szkody górnicze: 344, 345;
e-mail: inwestycje@gieraltowice.pl
Referat Planowania Przestrzennego
Kierownik - Maria Kuczera
tel. 032 30 11 370;
e-mail: budownictwo@gieraltowice.pl
Referat Ochrony Środowiska
Kierownik - Marta Pyzik
tel. 032 30 11 390;e-mail:ros@gieraltowice.pl

Referat Edukacji i Zdrowia
Kierownik - Barbara MANSFELD
tel. 032 30 11 375;
e-mail: oswiata@gieraltowice.pl
Referat Informatyki
Kierownik - Wojciech Machulik
tel. 032 30 11 309
Zespół Zarządzania Kryzysowego
Podinspektor - Krzysztof Sierantowicz
tel. 032 30 11 385;
Ryszard SKWIRUT tel. 603 533 871
Biuro Radców Prawnych
tel. 032 30 11 380;
Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik - Mirosław MARCOL
ul. Parkowa 11, PRZYSZOWICE
tel/fax 032 30 11 544
e-mail: marcolusc@gni.pl
meldunki: 032 30 11 543
dowody osobiste: 032 30 11 545
.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Gierałtowicach
Gierałtowice, ul. Ogrodowa 47
Dyrektor - Lidia PIETROWSKA
tel. 032 235 32 50
www.gbpgieraltowice@neostrada.pl
e-mail:gbp44186@poczta.onet.pl
Gminny Ośrodek Kultury
w Gierałtowicach
Gierałtowice, ul. Korfantego 7b
Dyrektor - Beata Nitsze 
tel. 032 30 11 511
www.gok.gieraltowice.pl
Gierałtowickie Centrum Rozwoju
Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1
tel. 032 30 11 539 ; fax: 032 30 11 540
e-mail: gci@gieraltowice.eu
www.gci.gieraltowice.eu
Ośrodek Pomocy Społecznej
Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1
tel. 032 30 11 527, 032 30 11 528,
032 30 11 529, e-mail: ops@gieraltowice.pl
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
Przyszowice, ul. K. Miarki 1
tel. 032 30 11 521; fax: 032 30 11 526;
tel. kom. dyspozytora: 693 551 456;
e-mail: zgwgg@op.pl
www.pgk.gieraltowice.eu.
SOŁTYSI
Józef POSIŁEK - sołectwo Chudów
tel. 032 30 11 506; 601 054 302
Gerda CZAPELKA - sołectwo Gierałtowice
tel. 032 30 11 397; 601 059 509
Małgorzata DOMIN - sołectwo Paniówki
tel. 032 30 11 508; 601 063 805
Andrzej GAWLIK - sołectwo Przyszowice
tel. 032 30 11 509; 601 056 069
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    Olbrzymim sukcesem Adriana 
Materny (GARDA) i jego klubowych 
kolegów zakończyły się III Mistrzo-
stwa Polski Młodzików w Boksie, 
rozegrane w dniach 28-30 listopada br. 
na ringu w Poznaniu. Adrian w kat. 
56 kg, zdobył tam tytuł Mistrza Polski 
oraz uznany został najlepszym zawo-
dnikiem mistrzostw.

    Pozostali reprezentanci Gardy: Da-
wid Wroński (41,5 kg), Krzysztof 
Żeno (44,5 kg) i Dawid Nowok (52 kg) 
zdobyli medale brązowe. 
Wszystkim zawodnikom oraz trene-
rowi Adamowi Spiesze serdecznie 
gratulujemy!

    W klasyfikacji klubowej zwyciężył 
Bumal Boks Poznań - 9 pkt. GARDA 
z dorobkiem 6 pkt. podzieliła się trze-
cim miejscem z Gwarkiem Łęczna.

Mamy Mistrza Polski!
Złoty i trzy brązowe medale Mistrzostw Polski Młodzików 
w Boksie dla reprezentantów GARDY Gierałtowice

Adrian Materna Nasi brązowi medaliści - na 3 stopniu pdium

    Niezwykle cennym trofeum sporto-
wym może poszczycić się mieszkaniec 
Paniówek i reprezentant Jedności Przy-
szowice, Leonard Spyra, który 
z Mistrzostw Świata w Skacie Spor-
towym, rozgrywanych w dalekim Para-
gwaju, przywiózł srebrny medal, wy-
walczony wspólnie z reprezentacją na-
szego kraju. 
Serdecznie gratulujemy medalu i ty-
tułu drużynowego wicemistrza 
świata!

    Mistrzostwa odbyły się na przełomie 
października i listopada w stolicy Para-
gwaju, Asuncion. Wzięło w nich udział 
dwadzieścia sekcji zrzeszonych 
W ISPA WORLD, a osiem z nich wy-
stawiło drużyny narodowe, m.in.

Polska. Medal zdobyty tam przez naszą 
reprezentacje jest już czwartym sre-
brem wywalczonym przez Polaków 

w historii rywalizacji o tytuły najle-
pszych skacistów globu. 

Mistrzostwa Świata w Skacie
Srebro dla Leonarda Spyry!
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Srebrny medal za drużynowe wicemistrzostwo 
świata

Leonard Spyra

Tryumfy pływaków na Mistrzostwach Śląska
18 medali - 7 złotych!
    Zawodnicy Jedności Przyszowice 
wygrali klasyfikację medalową Mi-
strzostw Śląska w Pływaniu 11-lat-
ków, rozegranych 12 grudnia na 25 m 
basenie pływalni Olimpijczyk w Gli-
wicach. 

    Najcenniejszym plonem zawodów 
jest 7. tytułów indywidualnych 
Mistrzów Śląska, wywalczonych przez 
dwójkę naszych pływaków - Sandrę 
Kocur (4 złota), która uznana została 
również za najlepsza pływaczkę mis-
trzostw, oraz Roberta Wyrobka - 3 zło-
te medale i 1 srebrny.

    Dorobek medalowy pozostałych na-
szych reprezentantów: Magdalena 
Swaczyna - 2 srebra i 1 srebro w szta-

fecie, Dariusz Bartnik - 2 srebra 
i 2 medale brązowe w sztafecie, Mate-
usz Hudzikowski - 1 brąz i 2 medale 
brązowe w sztafecie, Filip Lamla - 
2 brązy w sztafecie, Martyna Mryka 
i Kinga Botor - 1 srebro w sztafecie.

    Na Mistrzostwach Śląska 12-latków, 
rozegranych 11-12 grudnia w Radlinie, 
Bartosz Prokop (Jedność) zdobył 2 brą-
zowe medale na 400 i 800 m kraulem.
Medalistom i trener Alicji Stachurze, 
serdecznie gratulujemy! 



Świąteczne klimaty
    Boże Narodzenie tuż, tuż ... W niepowtarzalny klimat tego święta, bodaj 
najpiękniejszego w roku, wprowadziło nas kilka imprez zorganizowanych 
przez Gminny Ośrodek Kultury i Urząd Gminy w Gierałtowicach. 
O świątecznych kiermaszach w Przyszowicach i w Pradze, spotkaniu ze 
św. Mikołajem, a także o Wigilii dla samotnych, piszemy poniżej. 

Spotkanie 
ze św. Mikołajem

    Tegoroczna zabawa Mikołajkowa odbyła 
się pod znakiem dużej frekwencji - bawiło się 
na niej około 250 dzieci z naszej gminy.   

    Organizator - Gminny Ośrodek Kultury, tym 
razem zaprosił naszych milusińskich, ich opie-
kunów i św. Mikołaja do Chudowa, w gościnne 
progi tamtejszej szkoły podstawowej. Czas ocze-
kiwania na spotkanie ze św. Mikołajem wypeł-
niły liczne atrakcje, m.in. występ Grupy Tane-
cznej GOK-u oraz zabawy i konkursy prowa-
dzone przez świetną parę klaunów - Rupherta 
i Rico. We wspólną zabawę zaangażowani byli 
także rodzice. Atmosfera była gorąca!   

   Znalazł się również czas na wręczenie nagród 
laureatom konkursu, ogłoszonego przez GOK, 
na „Najpiękniejszą ozdobę choinkową”. Zwy-
cięzcom gratulowali: wójt gminy Joachim Bar-
giel oraz dyrektor GOK, Beata Nitsze. 
    W finale imprezy pojawił się długo oczeki-
wany św. Mikołaj, który wszystkim dzieciom 
rozdał słodkie prezenty.

   GOK dziękuje dyrekcji SP w Chudowie za 
bezpłatne udostępnienie sali na szczytny cel, 
a także wszystkim dzieciom i rodzicom za wspól-
ną zabawę. JM

Świąteczna Praga
piękna jak nigdy

    W sobotę, 13 grudnia br., GOK w Gierałto-
wicach zorganizował wycieczkę do Pragi, je-
dnego z najpiękniejszych miast Europy. 

   Stolica Czech zachwyciła zabytkowymi bu-
dowlami, dużym Starym Miastem i niezwykłą 
historią. Podczas kilku godzin zwiedzania, 

zobaczyliśmy słynne Hradczany z Zamkiem Pra-
skim i Katedrą św. Wita, Małą Stranę, Most 
Karola, Rynek Staromiejski i Plac Wacława. Na 
końcu czekał na nas cel naszej wycieczki - praski 
Jarmark Bożonarodzeniowy. Zabytkowe kamie-
nice i wąskie uliczki ledwie pomieściły tłumy 
ludzi przybyłych na to niezwykłe wydarzenie. 
Rynek jaśniał blaskiem światełek w tle ogromnej 
choinki i niezwykłego zegara astronomicznego 
Orloja, na którym między 9 i 12, o pełnych go-
dzinach można obserwować ruchome figury 
apostołów.

    Praga to miasto wspaniałych zabytków i wie-
lu niespodzianek, na pewno warto wybrać się 
tam ponownie na trochę dłużej. GOK już teraz 
szuka palcem na mapie miejsca, w które zaprosi 
mieszkańców Gminy na Jarmark świąteczny 
w przyszłym roku.

Szanowni czytelnicy „Wieści”, 
przyjmijcie najszczersze życzenia 

pięknych i radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia, 

spędzonych w rodzinnej atmosferze. 
Oby przyniosły Wam 
radość i odpoczynek, 

a co najważniejsze - nadzieję 
na nowy rok, aby był 

szczęśliwy i wyjątkowy.

Dyrektor i pracownicy 
Gminnego Ośrodka Kultury 

w Gierałtowicach

Boże 
Narodzenie

2014

   Gminny Ośrodek Kultury 
po raz kolejny został laurea-
tem Regionalnego Konkur-
su Grantowego Równać 
Szansę 2014 r. Wyróżnio-
nych zostało jedynie 10 in-
stytucji w woj. śląskim. 

  Od lutego ruszamy z pro-
jektem: „Wykadrowani - 
multimedialne warsztaty dla młodzieży (13-19 
lat)”. Zachęcamy do śledzenia naszej strony inter-
netowej i „Wieści”. Liczba miejsc ograniczona.

Dofinansowanie 
dla projektu GOK-u

    Orkiestra Dęta przy OSP Przyszowice oraz 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowi-
cach zapraszają na koncert świąteczno -nowo-
roczny, a po nim na biesiadę. 
     Imprezy odbędą się 10 stycznia 2015 roku - 
początek o godz. 17.00 na sali gimnastycznej ZSP 
przy ul. Szkolnej 4. W programie „Jasełka” przy-
gotowane przez uczniów, koncert Orkiestry Dętej 
OSP pod batutą Mirosława Hajduka, wspólne 
kolędowanie oraz biesiada. 
   Część koncertową poprowadzi Wojciech 
Miczka. Biesiadzie przewodził będzie Mateusz 
Troll, a zagra zespół ARKADIA BAND.

KONCERT 
świąteczno-noworoczny

Justyna Witkowska, GOK w Gierałtowicach

Kiermasz 

    W tym roku naj-
większy w gminie wy-
bór ozdób świąte-
cznych i stroików ofe-
rowano 30 listopada 
w Przyszowicach, a to 
za sprawą Kiermaszu 
Świątecznego, który 
zorganizował nasz 
GOK, we współpracy 
z Urzędem Gminy. 
Sale na cele kierma-
szu, za serdeczne „Bóg zapłać”, użyczył pro-
boszcz Przyszowic, ks. Adam Niedziela. 

    - Zainteresowanie kiermaszem było duże, za-
równo ze strony wystawców jak i kupujących. 
Odwiedziło go kilkaset osób, większość z nich 
właśnie tu wybrała ozdoby na święta - informuje 
dyrektor GOK, Beata Nitsze.
 

    Wśród kilkunastu stoisk, tradycyjnie już wyro-
by rękodzieła wystawiały Panie z naszych Kół 
Gospodyń Wiejskich, a także świetlice GOK-u, 
w których ofercie znalazły się świąteczne stroiki, 
bajeczne miniaturowe choinki, czy też karty do 
wypisywania życzeń. Przedmioty te wykonane 
zostały przez podopiecznych świetlic i ich instru-
ktorki. Dochód ze sprzedaży przeznaczony zo-
stanie na działalność świetlic.

    18 grudnia, w trakcie oddawania niniejszego 
numeru „Wieści” do druku, w gierałtowickiej res-
tauracji Szmaragdowa odbyła się Wigilia dla osób 
starszych i samotnych, tradycyjnie organizowana 
od lat przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 
Jak informuje kierowniczka OPS, Agnieszka Ka-
łuża, na Wigilię zaproszono 58 podopiecznych 
Ośrodka, księży ze wszystkich parafii a także 
włodarzy gminy. 
    W programie spotkania przewidziano wspólną 
modlitwę, składanie życzeń świątecznych oraz 
spożycie wieczerzy. Nie zapomniano o paczkach 
świątecznych dla osób starszych i samotnych.
 Organizatorzy dziękują Państwu Kostrzom z Chu-
dowa za bezpłatny transport podopiecznych OPS 
na Wigilię i do domów.

Wigilia dla samotnych

Prace podopiecznych
świetlic GOK-u


